
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

2021. június 30. napján 11 óra 02 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

  Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő  

  Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

  

Távolmaradását előre jelezte: Koncz Róbert nem képviselő bizottsági tag 

 Márk István nem képviselő bizottsági tag 
 

Távolmaradását előre nem jelezte: - 
 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző 

      Polonkai Zoltánné osztályvezető 

                                                                       Kisné Stark Viola osztályvezető 

      dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Ungvári János osztályvezető 

      Tóth Tamás osztályvezető 

                                                                       Tóth András főépítész 

      Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes 

      Gavaldi László osztályvezető-helyettes 

       

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel 

határozatképes. Koncz Róbert és Márk István bejelentette távolmaradását. 

 

Bereczki Miklós a meghívóban szereplő napirendi pontokra tesz javaslatot. Módosító javaslat 

hiányában szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

3. Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző   

4. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (16.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

5. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről (Az 

előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint kezelendő) (15.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 dr. Szabó Tibor jegyző 

6. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18.) 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7. Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének elfogadására 

 Előterjesztő: Bereczki Miklós elnök 

8. Egyebek 
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A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 1/2021.(VI.30.) határozata a 2021. június 30-ai rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2021. június 30-ai rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

3. Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző   

4. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (16.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

5. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről (Az 

előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint kezelendő) (15.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 dr. Szabó Tibor jegyző 

6. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18.) 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7. Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének elfogadására 

 Előterjesztő: Bereczki Miklós elnök 

8. Egyebek 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1. NAPIRENDI PONT: 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bányai Amir: van egy Karmazsin utcai aszfaltozás. Szükségessé vált a tartalékok feloldása?  

 

Tüskés Józsefné: megszavaztuk decemberben.  

 

Bányai Amir: hány méter útszakasz került burkolásra és összesen mennyi pénzért? 

 

Kisné Stark Viola: a képviselő-testületi ülésre meg fogom tudni válaszolni pontosan. Egyébként a 

2020. október 13-ai rendes ülésen szavazta meg a Képviselő-testület a többletet, aszerint lett 

leszerződve.  

 

Bányai Amir: egy összeget szeretnék kérni a testületi ülésre. 

 

Kisné Stark Viola: igen, a testületi ülésre megmondom. 
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Bányai Amir: az újtelepi játszótérre is megszavaztunk egy mosdót, amihez továbbra is várjuk a 

közműfejlesztést. Nincs benne a lejárt határidejű jelentések között. Erről lehet-e tudni valamit? 

 

Kisné Stark Viola: a határidő még nem járt le. Az elektromos megrendelés megtörtént. Ahhoz, hogy 

legyen szennyvízcsatorna-bekötése, az pedig vízjogilétesítési-engedély köteles.  

 

Bányai Amir: és ha nincsen szükség csatornára?  

 

Kisné Stark Viola: akkor csak az elektromoshálózat…… 

 

Bányai Amir: azt lehet tudni, mikorra van itt? 

 

Kisné Stark Viola: ezt nem tudom még megmondani, mert a közműcégeket nem tudjuk befolyásolni.  

 

Bereczki Miklós egyben teszi fel szavazásra az 1-től 9-ig terjedő határozati javaslatokat, amelyekről 

külön határozatok készülnek. 

  

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 2/2021.(VI.30.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének 

vizsgálatára való felkérésről szóló, a 345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), 

valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozat módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének 

vizsgálatára való felkérésről szóló, a 345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), 

valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. február 28. napjára módosítsa. 

 

2. sz.  határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 3/2021.(VI.30.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. 

(VII.02.), 438/2019. (XII.03.), 145/2020. (III.10.), 344/2020. (VII.14.) és 26/2021. (I.19.) 

határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) határozat módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. 

(VII.02.), 438/2019. (XII.03.), 145/2020. (III.10.), 344/2020. (VII.14.) és 26/2021. (I.19.) 

határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. 

napjára módosítsa. 

 

3. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 4/2021.(VI.30.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

195519/50 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) határozata 

módosításáról 
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

195519/50 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) határozata I. pontját 

az alábbiak szerint módosítsa:  

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/35 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 

m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 807.480,-Ft, azaz nyolcszázhétezer-négyszáznyolcvan forint 

ellenében, melyből a földterületért fizetendő összeg 539.660,-Ft, 202.500,-Ft az 

elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 65.320,-Ft az 

elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és bontási/áthelyezési költsége. 

Ennek érdekében  

a) Wieland Mihály részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből 

a földterületért fizetendő összeg 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az elbontandó/áthelyezendő épület értéke 

és bontási/áthelyezési költsége, valamint 32.660,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) 

értéke és bontási/áthelyezési költsége. 

b) Wieland Mihályné részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből 

a földterületért fizetendő összeg 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az elbontandó/áthelyezendő épület értéke 

és bontási/áthelyezési költsége, valamint 32.660,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) 

értéke és bontási/áthelyezési költsége. 

Az ingatlanvásárláshoz, valamint a más célú hasznosításhoz szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

 

4. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 5/2021.(VI.30.) határozata a kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról szóló 

225/2021. (V.11.) határozat módosításáról (zárt) 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. a kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról szóló 225/2021. (V.11.) határozat I. pontjának 

b) és c) alpontjait a következők szerint módosítsa:  

„b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 30 év igazolt jogviszony után 

H. L. R., 

T.-Ő. V., 

T. H. A., 

B. Z. F., 

H. M., 

K. J. és 

Cs. E. 

F. K. K. 

részére, 
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c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján 20 év igazolt jogviszony után 

S. I., 

K. Z., 

L. M. Á., 

M. F. A., 

G. Gy. és 

K. T. 

részére,” 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy a különbözeti összeg számfejtése érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedést.  

 

5. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 6/2021.(VI.30.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, a 30/2019. 

(I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020.(IX.29.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) 

határozat módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, a 

30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) határozatokkal módosított 437/2018. 

(XI.20.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítsa.  

 

6. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 7/2021.(VI.30.) határozata a Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében 

szükséges településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntésről szóló 81/2021. (II.23.) 

határozat módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hősök terei új intézményközpont kialakítása 

érdekében szükséges településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntésről szóló 

81/2021. (II.23.) határozat végrehajtási határidejét 2021. október 30. napjára módosítsa.  

 

7. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 8/2021.(VI.30.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint 

településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 82/2021. (II.23.) határozat 

módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Soroksár településképi arculati kézikönyv, 

valamint településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 82/2021. (II.23.) 

határozat végrehajtási határidejét 2021. október 30. napjára módosítsa. 

 

8. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 9/2021.(VI.30.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a 

tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos 

döntésről szóló a 37/2021.(I.19.) határozattal módosított 513/2020.(XI.10.) határozat módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Zimán András képviselő által benyújtott és a 

tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntésről 
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szóló 37/2021.(I.19.) határozattal módosított 513/2020.(XI.10.) határozat végrehajtási határidejét 

2021. november 30. napjára módosítsa. 

 

9. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 10/2021.(VI.30.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával 

kapcsolatos döntésről szóló 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V.12.) és a 

40/2021. (I.19.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 

247/2020. (V. 12.) és a 40/2021. (I.19.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozatot 

helyezze hatályon kívül, egyidejűleg kérje fel a Polgármestert egy átfogó, Soroksár teljes 

közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Köznevelési Koncepció elkészítésére és benyújtására a 

Képviselő-testület elé, amely koncepció keretében kell megvizsgálni – többek között – egy a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett nemzetiségi óvoda alapításának feltételeit. 

 

 

3. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját. 

  

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 11/2021.(VI.30.) határozata a 2021. évi ellenőrzési terv módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a 2021. évi ellenőrzési terv – jelen 

határozat melléklete szerinti – módosításával. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját. 

  

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 12/2021.(VI.30.) határozata a civil szervezetek 2020. évi támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2020. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához  

1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

3. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 
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4. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

5. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

6. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

7. a Híd a színpad világába Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

8. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

9. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet - XXIII. Kerületi Területi 

Szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

10. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

11. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

12. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

13. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

14. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

15. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

16. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

17. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

18. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

19. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

 

 

5. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről (Az 

előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint kezelendő) (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját.   

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 13/2021.(VI.30.) határozata a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és 

jegyzői intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri 

és jegyzői intézkedésekről szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

6. NAPIRENDI PONT: 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

7. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének elfogadására 

Előterjesztő: Bereczki Miklós elnök 

 

dr. Kelemen Henrietta: az 5. és 6. oldalon szeretnék javítást kérni. A Bizottság jegyzőkönyve című 

rész 2. pontjában „a távolmaradt képviselők nevét” helyett „a távolmaradt bizottsági tagok nevét” 

szerepeljen. A 6. oldal 4. pontjában „bármely képviselő” helyett „bármely bizottsági tag” szerepeljen. 

 

Bányai Amir: miért került ki a tanácsnok, mint a bizottságban résztvevő meghívott?  

 

dr. Kelemen Henrietta: azért, mert a tanácsnok is képviselő.  

 

Bányai Amir: a képviselőt sem látom benne. 

 

Vittmanné Gerencsér Judit: tanácskozási joggal vesz rész minden bizottságban az összes képviselő, 

tehát nem, mint meghívott. Tanácskozási joggal vesznek részt azok a képviselők is a bizottságban, 

akik nem tagjai az adott bizottságnak. 

 

Bereczki Miklós: alapvetően részt vehet a képviselő minden egyes bizottság munkájában 

tanácskozási joggal. Alapvetően a tanácsnok is ugyanezt a jogosítványt kapta meg, de mivel az 

Önkormányzatnál a képviselők a tanácsnokok is, ezért racionalizálásra került az Ügyrendben.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel – az elhangzott javításnak megfelelően – a határozati javaslat 

I., II. pontjait. 

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 14/2021.(VI.30.) határozata a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról 

A Pénzügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.(III. 25.) 

önkormányzati rendelete 115. § (1) bekezdésébe foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

I. a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjét – az elhangzott javításnak megfelelően – jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja,  

II.  felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend közzétételéről az 

Önkormányzat hivatalos honlapján. 

Határidő: 2021. augusztus 1. 

Felelős:   Bereczki Miklós elnök 

  

 

8. NAPIRENDI PONT: 

Egyebek 

 

Bányai Amir: azt olvastam a lejárt határidejű határozatok listájában, hogy minden dolgozó kapott 

jutalmat 50-50.000,- Ft-ot, ezt most június közepén ki is fizették, kivéve a Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézmény dolgozóinak. Ezt méltatlannak találom. Az a kérdésem, miért? Tudom, hogy 

ki fogják fizetni novemberben, de miért nem most?  
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Polonkai Zoltánné: nem, Semmelweis Nap alkalmával fogják megkapni, most július 1-jén. A 

Szociális Intézmények a Szociális Munka Napja alkalmával november 12-én kapják majd meg.  

 

Bányai Amir: de miért csak akkor? 

 

dr. Kelemen Henrietta: mert mindig az „Ő” jeles napjukhoz kapcsolódik a kifizetés. 

 

Bányai Amir: ha holnap kapják, akkor nincs több kérdésem. 

 

Bereczki Miklós: július 1-je a köztisztviselők napja is, akkor a köztisztviselők is kapnak július 1-

jén?  

 

Polonkai Zoltánné: nem. 

 

Bereczki Miklós: gyakorlatilag az egészségügyi dolgozók kapnak holnap, a szociális dolgozók 

novemberben, a pedagógusok megkapták pedagógus napon a jutalmat. A köztisztviselőknek van-e 

jogi lehetőség ugyanilyen jutalmat kiosztani köztisztviselői napkor?  

 

dr. Kelemen Henrietta: igen. 

 

Bereczki Miklós: úgy tudom, most nem kapnak. 

 

dr. Kelemen Henrietta: most július 1-jén nem. 

 

Bereczki Miklós: ennek mi az oka? Mert elég sok ilyen személy dolgozik itt, elég sokat dolgoznak, 

eléggé kiveszik a részüket a városüzemeltetésből. Financiális vagy egyéb oka van? 

 

dr. Kelemen Henrietta: információim szerint várható jutalmazás, de nem július 1-jei napon. 

 

Bereczki Miklós: értem. Tehát nem fognak kimaradni.  

 

Polonkai Zoltánné tájékoztatást ad a Bizottság részére az Önkormányzat mai napi bankszámla 

egyenlegéről, és a lekötött pénzösszegéről.  

 

Bereczki Miklós elmondja, a jegyzőkönyv állandó második aláírója, Márk István távolmaradása 

miatt szükségessé vált ideiglenes második aláíró személyéről dönteni.  

 

A Bizottság, a mai napi jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírójaként Tüskés Józsefné képviselő 

bizottsági tagot javasolja. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Pénzügyi Bizottság 2021. június 30-

ai jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírója Tüskés Józsefné képviselő bizottsági tag legyen.  

 

A Bizottság 4 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 15/2021.(VI.30.) határozata a 2021. június 30-ai ülésről készült jegyzőkönyv 

ideiglenes második aláírójáról 

A Pénzügyi Bizottság a 2021. június 30-ai ülésről készült jegyzőkönyv ideiglenes második aláírójának 

Tüskés Józsefné képviselő bizottsági tagot választja meg.   
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A Bizottság elnöke további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 22 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Bereczki Miklós                                                           Tüskés Józsefné                            

                 bizottsági elnök                                                              bizottsági tag 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 


